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Young Women in Public Affairs Award
Zonta Internationalin ohjelma, jonka rahoittaa Zonta International Foundation
HAKUOHJEET VUODEN 2018 HAKUA VARTEN
Yleistä
Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA) Award-ohjelman tarkoitus on kannustaa nuoria
naisia osallistumaan enemmän yhteiskunnallisiin asioihin palkitsemalla niitä, jotka sitoutuvat
vapaaehtoistyöhön, jotka osoittavat kykynsä vapaaehtoistyön johtotehtävissä ja jotka myös osoittavat
olevansa sitoutuneita voimaannuttamaan naisia kautta maailman palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.
Jotta naisten edustus olisi vahvempi päätöksenteon avainpaikoilla maailmanlaajuisesti, meidän täytyy
kannustaa nuoria naisia rakentamaan omaa uraa, tai pyrkimään johtotehtäviin yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa, julkishallinnossa ja vapaaehtoisjärjestöissä ja edistämään omaa koulutustaan pitämällä
nämä tavoitteet mielessään.
Yhteiskunnlliset asiat liittyvät kaikkeen yhteisölliseen elämään, jossa on päätettävä sellaisista kysymyksistä,
mitkä liittyvät ja vaikuttavat siihen yhteisöön, jossa ihmiset tekevät työtä ja asuvat
Tunnustuspalkinnot
Zonta-kerhot jakavat tavallisesti omat tunnustuspalkintonsa omille hakijoilleen. Piirin voittaja saa US$1000.
Kymmenen (10) kansainvälisen tunnustuspalkinnon saajaa valitaan piirien voittajista ja he saavat lisäksi
US$4000 kukin. Sekä piirin että kansainvälisen tunnustuspalkinnon rahoittaa Zonta International
Foundation.
Hakukelpoisuus
Nuoret naiset, jotka ao vuoden 1.päivänä huhtikuuta ovat 16 – 19 vuoden ikäisiä, ja asuvat jossakin Zontapiirissä/region tai ovat sellaisen maan kansalaisia, jossa Zonta toimii, ja pystyvät todistettavasti
osoittamaan omaavansa kokemusta alla luetelluilla aloilla, ovat hakukelpoisia. Huom.: hakijat, jotka asuvat
sellaisilla maantieteellisillä alueilla jossakin piirissä/region, joilla ei ole Zonta-kerhoa, voivat hakea Piirin tai
Region-tunnustuspalkintoa. Z ja Golden Z club-jäsenet ovat hakukelpoisia. Klassifioidut jäsenet, Zonta
Internationalin ja Zonta International Foundationin työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi
hakea tunnustuspalkintoja.
Hakemuksia käsiteltäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
¤ Aktiivinen sitoutuminen vapaaehtoistyöhön
¤ Kokemus paikallishallinnosta, opiskelijahallinnosta, tai mahdollisista työpaikan johtotehtävistä
(palkallisesta tai vapaaehtoisesta)
¤ Ansiot vapaaehtoistyön johtotehtävissä
¤ Zonta Internationalin ja sen ohjelmien tuntemus

¤ Zonta Internationalin mission tukeminen (naisten voimaannuttaminen maailmanlaajuisesti palvelu. ja
vaikuttamistyön avulla).
Hakemus
¤ Hakemus laaditaan viralliselle kaavakkeelle, joka on ladattavissa Zonta Internationalin verkkosivuilta
www.zonta.org.
¤ Koulun tai muun oppilaitoksen antama virallinen läsnäolotodistus (jos tarpeen), tai
¤ Työnantajan antama todistus työpaikasta (jos tarpeen).
¤ Kaksi luottamuksellista suositusta aikuisilta, jotka eivät ole hakijan sukulaisia, kuten esimerkiksi opettajat,
koulun virkailijat/työnohjaaja tai oman paikkakunnan johtotehtävissä toimivat henkilöt..
Sellaista aineistoa, jota ei ole pyydetty, ei käsitellä. Kaikki hakemukset ja niitä tukevat asiakirjat ovat Zonta
Internationalin omaisuutta. Zonta Internationalilla on lopullinen päätäntävalta kaikissa tätä
tunnustuspalkintoa koskevissa seikoissa.
HUOM. Stipenditoimikunta muistuttaa, että hakemus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä
englanninkielisinä.
Hakemuksen kulku
Hakemus osoitetaan aina jollekin tietylle Zonta-kerholle. Hakumateriaali toimitetaan Zonta-kerholle sen
määräämään päivään mennessä. Jos hakija lataa hakemuksen verkosta, hänen täytyy ottaa yhteyttä
paikalliseen Zonta-kerhoon saadakseen tietää tämän päivämäärän. Lähin Zonta-kerho löytyy osoitteesta
Club Locator at www.zonta.org, tai lähettämällä nimi ja yhteystiedot os Young Women in Public Affairs
Award Committee Chairman at ywpachairman@zonta.org.
HUOM. Piiri 20 Stipenditoimikunta vastaa Suomen ja Viron alueelta tuleviin kyselyihin os
anja.kuosa@gmail.com, tai eija.salo@aalto.fi.
HUOMATKAA PIIRI 20:N VARHENNETTU HAKUAIKATAULU (kerhojen kesä-heinäkuun toimintakatko).
Piirin 20 kerhot valitsevat määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista (Stipenditoimikunnan
suositus kerhojen määräajaksi 12.helmikuuta 2018) yhden ehdokkaan hakemuksen ja lähettävät sen Piiri
20 Stipenditoimikunnalle osoitteella: Anja Kuosa, pj, Tukkikuja 2 E, 00760 HELSINKI, tai väriskannattuna
PDF-muodossa sähköpostitse anja.kuosa@gmail.com ennen 4. maaliskuuta 2018. HUOM! AIKA!
Piirin 20 Stipenditoimikunta käsittelee hakemukset ja valitsee piirin ehdokkaan kansainväliseen kilpailuun ,
ja hyväksyttyään valinnan Governor lähettää hakemuksen Zonta Internationalin päämajaan ennen 1.
toukokuuta 2018. Zonta International YWPA Committee käsittelee anomukset ja tekee esityksen
kymmenestätä (10) kansainvälisen palkinnon saajasta Zonta Internationalin hallitukselle, joka hyväksyy
saajat. Zonta International Foundation toimittaa palkinnot piirin ja kansainvälisen tunnustuspalkinnon
saajille. Saajien nimet julkaistaan 1. heinäkuuta 2018.
Virallisen alkutekstin käännös ja sovellukset: Eija Salo,PID
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